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Aan de directie van:

 

Stichting BeeSerious

Van Heekstraat 15

3125 BN  Schiedam

Maassluis, 23 september 2022

Geacht bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2021 van Stichting BeeSerious.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Maassluis, 23 september 2022

Van der Werf Accountancy

w.g.

E. van der Werf RA

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar 

www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

De jaarrekening van Stichting BeeSerious, statutair gevestigd te Rotterdam, is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en 

lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij 

u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de 

Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 "Kleine fondsenwervende organisaties" (Rjk C2). Wij hebben daarbij 

onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante 

informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van 

de jaarrekening overeenkwam met onze kennis  van Stichting BeeSerious te Rotterdam. Wij hebben geen controle- of 

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken 

met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze 

jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en 

objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Bestuursverslag 2021

Stichting BeeSerious 

Inleiding

Bijen en VSH (Varroa Sensitieve Hygiëne)

Locaties

Organisatie en bestuur

Toelichting  jaarcijfers

Werkwijze zoals gehanteerd sinds 2020

Werkplaatsen

Lidmaatschappen

Prijzen en subsidies

Adopties

Mede en distillaten

Samen imkeren

Educatie

Inleiding

Bijen en VSH (Varroa Sensitieve Hygiëne)

Wel zijn er behoorlijke stappen gezet op educatief gebied. Het plan voor de BeeSerious Academy is in een 

uitwerkingsfase beland en in 2022 worden de eerste proeven gedaan.

Daarnaast is er in de media veel aandacht geweest voor het initiatief van Stichting BeeSerious. Vooral de unieke 

combinatie met Serious Bee Distillers trekt veel belangstelling.

Varroa Sensitieve Hygiëne is de benaming voor een eigenschap die elke bij in meerdere of mindere mate bezit. Aan de 

mate waarin een bijenvolk zelf in staat is varroamijt te verwijderen en in balans met deze mijt te leven zonder dat dit 

invloed heeft op de gezondheid van het volk, kan men aflezen hoe weerbaar een volk is. 

Door hierop te selecteren bij de koninginnenteelt (evenals op andere positieve eigenschappen, zoals bijvoorbeeld 

zachtaardigheid, raatvastheid, virusresistentie en haaldrift) is het aannemelijk dat het nageslacht van de koningin van dit 

volk, over dezelfde eigenschappen zal beschikken.

Het jaar 2021 leek vanwege de voortdurende beperkende maatregelen rondom COVID-19 sterk op 2020. Veel geplande 

activiteiten en evenementen konden wederom geen doorgang vinden. Ook het weer werkte bepaald niet mee, het 

voorjaar was voortdurend te koud en te nat voor de bijen. Dat heeft een stempel gedrukt op de uitvoering van het 

jaarplan. De haperende gezondheid van de hoofdimker bleek gedurende het jaar steeds meer een remmende werking te 

hebben. Met een volledig nieuw bestuur konden er in ieder geval stappen gemaakt worden in de organisatie. Het was 

noodzakelijk om alternatieve wegen te bewandelen om een deel van de doelstellingen van de stichting toch te kunnen 

invullen.

De zakelijke reorganisatie is in 2020 afgerond. Met de completering van het nieuwe bestuur in het voorjaar van 2021 

staat er een solide, toekomstbestendig organisatie waarmee de blik volledig op de toekomst gericht kan worden.

Met de succesvolle uitvoering van het jaarplan tijdens het prachtige seizoen van 2020 nog vers in het geheurgen, was een 

net zo ambitieus jaarplan opgesteld voor het seizoen van 2021. De uitwerking hiervan verliep helaas een stuk minder 

glorieus. De onberekenbaarheid van het Hollandse klimaat strooide roet in het eten. Tijdens het voorjaar bleef het steeds 

koud en nat, waardoor de bijenvolken geen voedsel konden halen en niet voldoende op krachten konden komen. De 

teelt was aanzienlijk minder succesvol dan in 2020. De groei van de volken bleef erg achter en tot overmaat van ramp 
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De voorgeschiedenis.

Locaties

- Dracht

- Locatie en bereikbaarheid

- Veiligheid

-

-

-

Bij de teelt van bijenkoninginnen komt de wetenschap om de hoek kijken. Het geheim zit hem in de selectie van de juiste 

genetische afkomst, met een goede beoordeling van de gewenste eigenschappen. Door deze bijen met elkaar te kruisen, 

ontstaat er steeds meer resistentie. In 2021 zijn de koninginnen van BeeSerious naar een bevruchtingsstation op het 

Nederlandse Waddeneiland Vlieland geweest om bevrucht te worden.

De locatie moet gedurende het seizoen voldoende diversiteit bieden voor de bijen om ruim te kunnen voorzien in 

hun levensbehoeften. Daarnaast mag er geen vermoeden bestaan van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de 

omgeving.

De bijen van BeeSerious worden niet van locatie naar locatie gesleept voor de bestuiving of de honing. Daardoor 

kan een volk zich in alle rust ontwikkelen. Er wordt in het bijzonder gelet op de natuurlijke balans tussen honingbij 

en andere natuurlijke bestuivers.

Het terrein op Lansingerland doet uitstekend dienst met name ten aanzien van het opkweken van jonge 

testvolken. Het contract met de Gemeente Lansingerland is in 2021 vernieuwd. In de nabijheid van deze locatie zal 

in de loop van de komende jaren een woonwijk ontwikkeld worden. Het contact met de gemeente is goed, er 

staan een aantal gezamenlijke activiteiten op stapel.

Om te voldoen aan de eisen die er door de internationale bijenteeltorganisatie ‘BeeBreed’ gesteld worden aan een 

teeltstation is het ondermeer noodzakelijk minimaal zes bijenvolken van gelijke genetische afkomst bij elkaar te plaatsen. 

Daarnaast stelt BeeSerious nog een aantal voorwaarden waar een standplaats aan dient te voldoen om optimale 

omstandigheden voor de bijen en het imkeren te kunnen creëren

Het is belangrijk dat de locatie per auto direct bereikbaar is. Gedurende het seizoen worden er voortdurend 

materialen en bijenkastonderdelen verplaatst. Het is logistiek zeer inefficiënt om eerst een paarhonderd meter 

met deze spullen over ongelijk terrein te moeten bewegen.

Een enigszins beschutte plek met gunstige zonligging voor de bijen heeft de voorkeur. Omdat een imker uit de 

voeten moet kunnen, is een minimaal aantal vierkante meters vereist.

Op Golfbaan Broekpolder in Vlaardingen is in het voorjaar van 2019 een standplaats ingericht. Door de leden van 

de vereniging worden de bijen van Stichting BeeSerious als sympathiek initiatief ervaren. Veel mensen zijn 

nieuwsgierig en stellen de meest bijzondere vragen. Bedoeling is deze standplaats uit te breiden.

Er is een standplaats ingericht aan het water bij het ONS-gebouw, waar ook de werkplaats van Stichting BeeSerious 

gevestigd is. Dat maakt deze locatie bij uitstek geschikt voor de teelt van jonge koninginnen. De standplaats op het 

dak van het ONS-gebouw wordt afgebouwd omdat de elementen er teveel vat op hebben. De extremen zijn altijd 

groot op deze plek.

Vandalisme en diefstal zijn serieuze bedreigingen. Het is helaas nodig een afgesloten en voor derden niet 

toegankelijk terrein in te kunnen richten. Daarnaast is een locatie in een gebied waar in de directe omgeving grote 

drommen mensen bewegen of recreëren minder geschikt. Mensen zijn (helaas vaak onterecht) bang voor bijen.

In de jaren 2016 en 2017 werden door de imkers die gelieerd zijn aan Stichting BeeSerious reeds hoopvolle resultaten 

behaald bij het telen van hoogresistente bijen. Doorlopende zorgvuldige selectie op afkomst en eigenschappen, hebben 

de afgelopen jaren meer kwaliteit en genetische breedte opgeleverd. 

In 2020 is er veel extra aandacht besteed aan het ‘professionaliseren’ van de koninginnenteelt, waardoor de kwaliteit van 

de teelt aanmerkelijk verbeterde. Speerpunt hierbij was het verbeteren van de logistieke voorwaarden, zodat het 

teeltproces eenvoudiger en intensiever te monitoren was. 

De korte filmpjes die er in 2020 gemaakt zijn van het teeltproces, zijn heel succesvol gebleken. Door de publicatie hiervan 

was het mogelijk voor belangstellenden om meer inzicht krijgen in het proces. 
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- De locatie bij De Overkant in Ouddorp is in de loop van 2021 afgebouwd. Simpelweg omdat er te weinig volken waren.

-

-

-

Organisatie en bestuur

Jetta Hulshoff – Bestuurslid 

Annemieke Loef – Voorzitter 

Kitty van Heijst – Bestuurslid, sinds 2021 Secretaris

Anneke Vromen – Penningmeester 

Afgetreden in 2021 is René Janssen. Het secretariaat is overgenomen door Kitty van Heist.

Toelichting  jaarcijfers

Werkwijze zoals gehanteerd sinds 2020

Proces

Er zijn drie soorten bevruchting mogelijk. 

2. Middels kunstmatige inseminatie wordt een koningin met sperma van meerdere darren bevrucht.

IT Vierpolders. Deze locatie is ingericht specifiek voor het telen van jonge bijen die nodig zijn voor het opkweken 

van jonge koninginnen. Het terrein is afgesloten voor publiek en bevindt zich in een goed drachtgebied.

Sinds begin 2020 hebben er ingrijpende veranderingen in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden. Achtereenvolgens 

zijn in 2020 en 2021 aangetreden:

Op de goed bezochte locatie Pluktuin Oostvoorne is een testlokatie ingericht voor het Beebreed teelt programma. 

De combinatie bloemen en bijen spreekt het publiek erg aan. De samenwerking met de Pluktuin is erg prettig. 

Waterschap Hollandse Delta Barendrecht. Hier staan twee bijenkasten op het hoofdkantoor van het Waterschap. 

Deze kasten hebben vooral een informatieve- en belevingsfunctie voor de medewerkers.

De in de begroting gestelde ambities zijn bij lange na niet gehaald, maar omdat de exploitatiekosten niet hoog zijn, en er 

geen leningen drukken op de stichting, viel de schade mee. Doordat de beoogde groei in baten mede door COVID 19 is 

achtergebleven in 2021, was de Stichting in haar exploitatie erg afhankelijk van vrijwilligers en is er geen personeel 

aangenomen of ingehuurd. De exploitatiewerkzaamheden zijn door betrokkenen bij de Stichting om-niet of tegen een 

vrijwilligersbijdrage uitgevoerd.

3. Middels kunstmatige inseminatie wordt een koningin met sperma van slechts één dar bevrucht. Met deze SDI (Single 

Drone Insemination) kan heel precies gekruist worden. Voor de selectie van genetisch materiaal is dit een goed systeem, 

maar voor de bijen zelf niet. Een koningin die slechts door één dar is bevrucht, heeft een levensverwachting van 

maximaal een half jaar. Een koningin die normaal bevrucht is, kan vier tot vijf jaar leven. 

Op alle locaties wordt hetzelfde systeem gehanteerd. Met een capaciteit van minimaal 6 en maximaal 20 volwaardige 

bijenkasten, zodat er per gezond en volwaardig volk koninginnen kunnen worden geteeld. Deze koninginnen hebben, 

nadat ze zijn uitgelopen een aantal dagen nodig om vruchtbaar te worden. Dan is het moment van bevruchting 

aangebroken. 

1. Op een (eiland)bevruchtings-station worden koninginnen op natuurlijke wijze tijdens de ‘bruidsvlucht’ bevrucht door 

15-20 darren. (Een koningin wordt in haar leven slechts één keer bevrucht)

De inkomsten uit eigen inspanningen kwamen vanwege COVID-19 bijna volledig stil te liggen. De SBI-codes zoals 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel bleken niet te voorzien in ondersteuning van het Rijk. Dankzij de Citylab010 

subsidie heeft de Stichting in 2021 toch aan haar doelstellingen kunnen werken en het jaar kunnen afsluiten met een 

positief resultaat.
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2021 was geen goed jaar voor de bijen.

COVID-19

Werkplaatsen

Lidmaatschappen

De koninginnenteelt verliep daardoor heel mager. Ondanks dat de geteste kwaliteit van de koninginnen ook in 2021 zeer 

hoog lag, liet de kwantiteit te wensen over.

Uiteindelijk werden er toch voldoende volken ingewinterd in de hoop dat ze tijdens het seizoen toch voldoende kracht 

en reserves hadden kunnen opbouwen. Helaas bleek na de winter dat een te groot deel van de volken het niet heeft 

overleefd. Dit is een bekend fenomeen waar veel imkers last van hebben. Er zijn imkers die na dit rare seizoen hun 

complete stal zijn verloren.

Naast Carnica bijen heeft BeeSerious nu ook drie volken Zwarte Bijen (de oorspronkelijke inheemse bij die helaas bijna 

uitgestorven is) en staan er Buckfast volken in bestelling.

Het corona-virus heeft opnieuw voor veel vertraging gezorgd bij diverse processen. Ook financiële doelen konden in 2021 

helaas niet behaald worden. Daarnaast heeft het corona-virus de noodzaak veroorzaakt tot herziene prioritering, 

bijvoorbeeld op gebied van educatie. Er is een plan uitgewerkt voor het opstarten van de BeeSerious Academy, een 

imkeropleiding die in eerste plaats de bekende basisopleiding van de NBV aanvult en op punten herziet. Daarnaast 

worden ook nieuwe inzichten gepresenteerd en imkers worden gestimuleerd om samen te werken. Samen naar de bijen 

kijken is de beste manier om van elkaar te leren in het belang van de bijen.

Stichting BeeSerious is aangesloten bij:

De Nationale Bijenstrategie

NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging)

VCI (Vereniging van Carnica Imkers)

VBI (Vereniging van Buckfast Imkers)

’t Landras (Vereniging Inheemse Donkere Bij)

Het Ambrosiusgilde (Imkervereniging Rotterdam en omstreken)

010 Kwadraat

Het is al eerder genoemd. Het voorjaar, dat door de bijen wordt ingevuld met het op krachten komen van de winter en 

het groeien naar zomergrootte van het volk, is compleet verregend en het was bovendien te koud. Bijen zijn 

vliesvleugelige insecten die niet kunnen vliegen als het regent. Ze vliegen ook niet als het koud is. Het vliegen is echter 

zeer noodzakelijk voor het halen van stuifmeel en nectar. Er zijn grote delen van de voorjaarsbloei niet door de bijen 

benut. Ondanks regelmatig bijvoeren, bereikten de volken niet de omvang en gezondheid van het seizoen 2020. 

Sinds januari 2019 beschikt Stichting BeeSerious over een ruime en praktisch bedrijfsruimte in het ONS-gebouw aan de 

Van Heekstraat in Schiedam. Deze ruimte biedt volop de gelegenheid om projecten beter en efficiënter uit te kunnen 

voeren. Het betreft ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw voor innovatieve startups. De inspirerende sfeer die dit met 

zich meebrengt is erg motiverend. 

In september 2020 kon er een naastgelegen ruimte bij verworven worden. Dit bood de gelegenheid voor een 

functiescheiding tussen imkerwerkplaats en distilleerderij die steeds noodzakelijker werd.
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Prijzen en subsidies

- Nominatie voor de LEF-prijs Rotterdam (opnieuw)

-

-

-

-

-

CityLab010

Adopties

Mede en distillaten

Het adoptieprogramma dat werd ontwikkeld om mensen hun betrokkenheid te laten tonen, liep in 2021 op een laag pitje 

door.

Het is voor iedereen mogelijk een koningin, een startend volk of een volwassen volk te adopteren. Daarnaast is het 

uiteraard mogelijk een donatie te doen. Gelukkig zijn er particulieren en bedrijven die zich betrokken voelen en een 

adoptie deden. Ook hiervoor onze grote erkentelijkheid.

Begin 2018 is er binnen Stichting BeeSerious gestart met het ontwikkelen van mede (wijn uit honing in plaats van 

druiven). Doordat er een groeiende belangstelling voor blijkt te zijn, is er in 2019 verder ingezet op mede. Deze mede 

werd op kleine schaal aangeboden onder de naam ‘Mede met een verhaal’. In 2020 vond er een restyling plaats. De 

mede wordt in andere flessen gebotteld en de etiketten zijn aangepast, zodat de mede nu ook past binnen de Clutius & 

Clusiuslijn.

Omdat er opnieuw veel activiteiten wegvielen die normaal gesproken zorgen voor veel exposure en inkomsten, moest er 

gezocht worden naar andere manieren om op een positieve manier in het nieuws te komen en het verhaal van de bijen 

uit te dragen. Het winnen van prijzen in competities is daar een uitstekend middel voor. 

Achtereenvolgens kwam er aandacht door (o.a.):

Het winnen van 5 Awards bij de International Spirits Challenge en vervolgens nog 2 bij de Frankfurt International 

Trophy.

Een item van maar liefst 6 minuten in het zeer goed bekeken landelijke NPO2 KRO-NCRV TV-programma 

BinnensteBuiten met Alain Caron. (Stoken voor de bijen op 17 september 2021)

Hierdoor konden we ons verhaal meerdere malen onder de aandacht brengen bij een regionaal en zelfs landelijk publiek. 

Er waren bovendien enkele, door fondsen toegekende subsidies die we in 2021 konden verzilveren en verantwoorden. 

Dank gaat uit naar het Rabobank Coöperatiefonds en Innocent Drinks. Daarnaast danken wij ook de Gemeente 

Rotterdam voor de toekenning van de CityLab010 Wildcardsubsidie.

Extra toelichting verdient de CityLab010 WildCardsubsidie van in totaal 45.200 euro, die december 2020 werd toegekend 

aan Stichting BeeSerious. Het aangeleverde plan heette Stoken voor de Bijen. Doel van de subsidie was een versneller in 

te zetten bij de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van Serious Bee Distillers, zodat er sneller meer bedrijfszekerheid en 

continuïteit kon ontstaan om Stichting BeeSerious te ondersteunen in haar exploitatiekosten.

In januari 2021 werd een bevoorschotting van 90 procent (40.680 euro) overgemaakt naar de bankrekening van Stichting 

BeeSerious. De overige 10 procent wordt na vaststelling overgemaakt. Het project had een looptijd van 18 maanden, 

startend per januari 2021. De uitgebreide verantwoording is medio september 2022 ingediend bij de subsidiegever. Het 

vaststellingstraject duurt ongeveer 8 weken. 

Om de geldstromen die bij dit project horen in goede banen te leiden en inzichtelijk te maken, is er een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Stichting BeeSerious en Serious Bee Distillers.

Een optreden in een Bioscoop- en TV-spot van Innocent Drinks.

Een publicatie in het prachtige magazine STERK, uitgegeven door de organisatie van het IDDF (International Dutch 

Distillers Festival) in samenwerking met de Gemeente Schiedam.

De uitrol van de toekenning van een Wild Card subsidie door CityLab010 eind 2020. Het subsidietraject hiervan 

loopt door tot halverwege 2022. Daarna volgt de verantwoording.

Pagina 9

√ Een betere financiële basis  



Stichting BeeSerious

Rotterdam

Samen imkeren

Educatie

Bedrijfsbus

Namens het bestuur van Stichting BeeSerious,

w.g. Alwine van Winsen

-----------------------

Bestuursverslag

Stichting BeeSerious

23 september 2022

Het blijkt een succesvol concept te zijn waarvan de kwaliteit internationaal gewaardeerd wordt. Dat blijkt uit de twee 

Silver Awards die in 2020 door de International Spirits Challenge (wereldwijde competitie) werden toegekend aan de 

Pearl en de Amber. In 2021 werden er maar liefst vijf awards gewonnen in de International Spirits Challenge en nog eens 

twee in de Frankfurt International Trophy.

Vanwege COVID-19 was het onmogelijk een les- en lezingenprogramma te verzorgen. Wel is er in 2021 een gedegen 

projectplan geschreven voor de ontwikkeling van een verbeterde imkeropleiding. 

Naast mede wordt er in eigen huis ook een mede-distillaat gemaakt. Daaruit zijn onder de merknaam Clutius & Clusius 

verschillende gedistilleerde dranken ontwikkeld. Dit bleek al snel dusdanige vormen aan te nemen dat besloten is voor 

de dranken een aparte rechtsvorm in het leven te roepen: Serious Bee Distillers. Hierdoor lopen de geldstromen die met 

dranken (en dus alcohol) te maken hebben niet meer via de boekhouding van de anbi-stichting.

Naast honingdistillaten worden er inmiddels ook andere distillaten vervaardigd, zoals jenever, gin en rum. Alles puur 

ambachtelijk en kleinschalig.

Het mes van deze dranken snijdt aan twee kanten. Enerzijds is iedere fles een ambassadeur voor de bijen, anderzijds 

moeten de inkomsten uit de verkoop van de dranken helpen om de exploitatie van Stichting BeeSerious te 

Passend binnen het educatietraject is er een begin gemaakt met ‘samen imkeren’. Alle volken worden eens per week 

gecontroleerd. Wanneer dit zoveel mogelijk gebeurt met een pool van imkers die in wisselende paren werken, vindt er 

veel kruisbestuiving plaats. Er valt veel te leren van elkaar. Bedoeling is dit in 2022 verder uit te bouwen. 

Er is in het voorjaar van 2021 een bedrijfsbus aangeschaft. Het betreft een Peugeot Expert, een zeer zuinige ecodiesel 

met veel bergruimte. Er passen bijvoorbeeld moeiteloos zes volwassen bijenvolken in de laadruimte. De maandelijkse 

kosten voor deze nieuwe bus bleken een stuk lager uit te vallen dan het blijven inzetten van een oude, vervuilende en 

niet zuinige privé-auto (met veel minder laadruimte). Juist nu de brandstofprijzen in 2022 zo schandalig gestegen zijn, is 

het een gouden greep geweest. De bus wordt zowel door Stichting BeeSerious als door Serious Bee Distillers ingezet. Hier 

is een overeenkomst voor ondertekend. Brandstof en verzekering worden door Serious Bee Distillers betaald.

Stichting BeeSerious werd in 2020 een Erkend Leerbedrijf en er is een eerste stagiaire begeleid. Dit had nogal wat haken 

en ogen, wederom vanwege COVID-19. Ondanks de beperkingen die dit met zich meebracht hebben we het samen tot 

een goed eind weten te brengen. In 2021 was het wederom vanwege COVID-19 niet mogelijk een stagiaire te plaatsen.
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Stichting BeeSerious

Rotterdam
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Balans per 31 december 2021
 (Na resultaatsbestemming)

     

ACTIVA

Vaste activa
     

Materiële vaste activa

Inventaris 1.949  2.660  

Vervoermiddelen 20.417  0  

 22.366  2.660

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 560  560  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.694  3.102  

Overige vorderingen en overlopende activa 8.624  9.397  

 10.878  13.059

Liquide middelen

Rekening courant bank 14.634  5.139  

Kas 0  216  

 14.634  5.355

  47.878  21.074

31 dec 202031 dec 2021
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Balans per 31 december 2021
 (Na resultaatsbestemming)

     

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves 0  0  

Algemene reserve 28.990   8.624  

 28.990  8.624

Langlopende schulden

Financiële lease verplichtingen 8.419  0  

 8.419  0

Kortlopende schulden
Aflossingverplichtingen 2.405  0  

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 0  10.951  

Overige schulden en overlopende passiva 8.064  1.499  

 10.469  12.450

  47.878  21.074
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Staat van baten en lasten 2021
 

 Werkelijk Begroot Werkelijk

2021

€ € € € € €

Baten

Geworven baten 51.758  147.146 39.882  

Overige opbrengsten 770 0 4.000 0

Som van de geworven baten  52.528 147.146  39.882

Lasten

Inkopen materialen en benodigdheden 5.499 23.250 22.445

Personeelskosten 1.800  71.026 0  

Afschrijvingen 2.645  0 610  

Huisvesting 6.917  8.859 8.198  

Vervoerskosten 1.306  11.250 746  

Kantoorkosten 3.543  2.040 2.371  

Verkoopkosten 1.614  13.100 1.269  

Algemene kosten 8.636  6.200 7.024  

Som der Kosten  31.960 135.725  42.663

Bedrijfsresultaat  20.568 11.421  -2.781

Financiële baten & lasten -202 0  -264

    

Resultaat voor belastingen  20.366 11.421  -3.045

    

    

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging / onttrekking aan

Bestemmingsreserves 0 0

Overige reserves 20.366 -3.045

20.366 -3.045

2021 2020

Pagina 14

√ Een betere financiële basis  



Stichting BeeSerious

Rotterdam

Toelichting algemeen

ACTIVITEITEN

De Stichting BeeSerious is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69617619.

Feitelijk is de stichting gevestigd in Schiedam. De activiteiten bestaan uit:

* het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit van de bijenstand, vergroten van kennis en geven van informatie over dit 

onderwerp;

* productie en distributie van resistente vitale bijen;

* geven van opleidingen en trainingen;

* kostendekkende verkoop en distributie van aan bijen gerelateerde producten.

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMENE GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

VORDERINGEN

LIQUIDE MIDDELEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen C2 "Kleine 

fondsenwervende organisaties" (Rjk C2). De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet 

gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn  activa en 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide 

middelen volledig ter vrije beschikking.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 

transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

SCHATTINGEN

De Stichting en Serious Bee Distillers hebben in 2021 hun samenwerking verder versterkt, teneinde de 

doelstellingen van de Stichting verder te verwezenlijken. Mede dankzij deze samenwerking is de Citylab010 subsidie 

toegekend met als doel het project "Stoken voor de bijen" gezamenlijk uit te voeren. De samenwerking zorgt ervoor 

dat bepaalde exploitatielasten kunnen worden verdeeld alsook bepaalde inkomsten. De Stichting en Serious Bee 

Distillers hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin uitgangspunten en intenties hieromtrent zijn 

vastgelegd. Een gedetailleerde financiële bepaling van de verhouding tussen de Stichting en Serious Bee Distillers is 

momenteel nog onderhanden. Als gevolg daarvan heeft de directie een inschatting gemaakt van de rekening-

courant positie tussen partijen, zoals nu opgenomen in de jaarrekening. Deze verhouding is op dit moment de beste 

inschatting van de directie ten aanzien van de rekening-rekeningcourant verhouding tussen beide partijen, maar zal 

waarschijnlijk wijzigen wanneer de finale berekening tot stand is gekomen. Een eventuele verplichting van de 

Stichting aan Distillers is géén direct opeisbare betalingsverplichting.

Pagina 15

√ Een betere financiële basis  



Stichting BeeSerious

Rotterdam

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van 

vorderingen en schulden.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de geleverde goederen te verminderen met de hieraan 

toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van posten begrepen 

in het bedrijfsresultaat geldt winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn 

verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening dat gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde 

van het verslagjaar.
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021
 

Materiële vaste activa

Vervoermiddelen Inventaris Totaal

Aanschaffingen 0 3.552 3.552

Cum. afschrijving 0 -892 -892

Boekwaarde begin 0 2.660 2.660

(Des)investeringen 22.352 0 22.352

Afschrijvingen -1.935 -711 -2.646

Mutaties 20.417 -711 19.706

Boekwaarde einde 20.417 1.949 22.366

Gehanteerde afschrijvingspercentages 20% 20%

 

31 dec 2021 31 dec 2020

€ €

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   

Handelsdebiteuren 1.200 880

Voorziening dubieuze debiteuren -640 -320

560 560

Belastingen en premies sociale verzekeringen   

Te vorderen omzetbelasting 1.694 3.102

1.694 3.102

Overige vorderingen en overlopende activa   

Vooruitbetaalde kosten 1.365 6.780

Waarborgsom 1.721 1.721

Rekening-courant Serious Bee Distillers 5.538 896

8.624 9.397

Liquide middelen

Rekening courant bank   

Bunqbank 0 665

Rabobank 14.634 4.474

14.634 5.139
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2021

31 dec 2021 31 dec 2020

Reserves en fondsen € €

Overige reserves

Saldo per 1 januari 8.624 11.669

Resultaat boekjaar 20.366 -3.045

Saldo per 31 december 28.990 8.624

Langlopende schulden

Financiële lease verplichtingen

Financiering Peugeot

Hoofdsom 12.027 0

Cumulatieve aflossingen 0 0

12.027 0

Aflossing boekjaar -1.203 0

10.824 0

Aflossingsverplichting -2.405 0

Langlopend deel per 31 december 8.419 0

De aflossing vindt plaats in 60 termijnen ad € 200,45. Er is geen rente verschuldigd.

Kortlopende schulden

Aflossingverplichtingen

Financiering Peugeot 2.405 0

2.405 0

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Handelscrediteuren 0 10.951

0 10.951

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie project 2021 / 2022 4.764 0

Nog te betalen accountantskosten 1.500 1.500

Te betalen vrijwilligersvergoedingen 1.800 0

Diversen 0 -1

8.064 1.499

Dit betreft de financiering van de Peugeot Expert Premium ad € 12.027.
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Toelichting op de resultatenrekening over 2021
2021 2020

Baten € €

Geworven baten   

Opbrengsten adoptie, cadeaubonnen en verkoop produkten 15.672 14.401

Opbrengst verkoop Honing Serious Bee Distillers 900 0

Subsidies, donaties en giften 35.186 21.481

 51.758 35.882

Subsidies, donaties en giften

Prins Bernard Cultuurfonds 0 10.000

Stichting ter bevordering van Volkskracht 0 6.309

Rabobank 5.000 0

CityLab010 26.916 0

Diversen 3.270 5.172

35.186 21.481

CityLab010

Totaalbedrag subsidie 45.200 0

Toegerekend aan 2022 -9.284 0

Toerekening aan Serious Bee Distillers -9.000 0

26.916 0

Overige opbrengsten

COVID-19 (TOGS) uitkering 0 4.000

Verhuur kantoorruimte 770 0

770 4.000

Lasten

Inkopen materialen en benodigdheden

Diversen inkoop benodigheden 2.503 20.651

Quup design inkoop benodigheden 0 0

Bijenhuis Wageningen inkoop benodigheden 0 0

Diversen diverse benodigheden 2.996  1.794

5.499 22.445

Personeelskosten

Vrijwilligersvergoedingen 1.800 0

1.800 0

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 710 610

Afschrijvingen vervoermiddelen 1.935 0

2.645 610

Huisvesting

Huur bedrijfshuisvesting 6.917 8.179

Schoonmaakkosten 0 19

6.917 8.198
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Toelichting op de resultatenrekening over 2021
2021 2020

Vervoerskosten

Leasekosten 468 0

Brandstofkosten 89 0

Motorrijtuigenbelasting 306 0

Kosten huurauto 1.837 746

Autokosten voor rekening Serious Bee Distillers -1.394 0

1.306 746

Kantoorkosten

Porti 21 44

Drukwerk 304 225

Kantoorbenodigdheden 696 352

Telefoonkosten 0 56

Internetkosten 439 0

Contributies en abonnementen 0 78

Automatiseringskosten 2.040 1.576

Overige kantoorkosten 43 40

3.543 2.371

Verkoopkosten

Reclamekosten 747 0

Sponsoring 0 50

Representatie 330 1.099

Lunches en diners 537 50

Overige verkoopkosten 0 70

1.614 1.269

Algemene kosten

Advieskosten Subsidie aanvraag 5.415 2.625

Accountantskosten 2.662 3.020

Administratiekosten 53 0

Verzekeringen 365 150

Kleine aanschaf 0 319

Overige algemene kosten 141 910

8.636 7.024

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 202 264

202 264
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Stichting BeeSerious

Rotterdam

Overige toelichting

Werknemers

Ondertekening van de jaarrekening

Schiedam 23 september 2022

Stichting BeeSerious

w.g. w.g.. w.g. w.g.

A. Loef K. van Heijst H. Hulshoff A. Vromen

Voorzitter Secretaris Bestuurslid Penningmeester

 

 

 

Bij de stichting waren evenals in het voorafgaande boekjaar geen werknemers in loondienst.
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